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Werkpl aatsi nstructies

TECHNISCHE GEGEVENS

Differentieel

Ove rbren g i n gsverhoud i ng

Vlucht

Fuseepenhelling

Naloop

Toespoor

Max. wieluitslag binnenwiel

type ló35 (zie Hoofdstuk V D)
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De complete f usee

1 . Fuseepen (2^)

2, Vulplaat
3. O-Rins (2^)

4. O-Ringhouder (2^)

5. O-Rins (2r)
6, Oliekeerring
7. Borgveer

B. Rollager
9. Asstomp

10. Fuseeschaal

A

AANHAALSPANNINGEN

A. 23,4-26 mkg (1ó8 -187 ft.lbs)
B. 16,5 - 18 mkg (120 - 130 Ít.lbs)
C. 16,5- 18 mkg (120- 130 ft.lbs)

Fig. 1.

in onderdelen getekend.

11. Oliekeerring
12, Bo rgveer
13. Sluitring
14, Rollager
15. Oliekeerring
1ó. Con. rollager (2^)

17. Fuseedrager
18. Afsteunbout
19. Aanslagbout
2A. Smeernipoel
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Aangedreven Yooras, type 1ó35 vr c

ONDERHOUD

Doorsmeren

Vetsoort

Aantal smeernippels

Olie-in houd

elke 2000 km of 75 bedrijfsuren

(deze termijnen zonodig i.v.m. de bedrijfsomstandig -

heden bekorten)

m u ltipu rpose vet

fusee:l
koppeling : 2

| | liter

UIT ELKAAR NEMEN VAN DE FUSEE

(zie Fig. l)

l. Verwijder de borgdraad en de beide borgbou- pen bijeen.

ien van de steekasfl'ens. 7. Neem de fuseeschaal van de fuseedrager 17 af.

2. Verwijder de sleekasflens door middel van de 8. Neem de grote oliekeerring | | uit de fusee-

iwee drukbouten. drager; demonteer de borgveer | 2 en verwijder

3. Demonfeer wiel, remlrommel en naaf. sluitring 13, rollager 14 en de kleine oliekeer-

+. Neem de asstomp 9los van de fuseeschaal 10. ring 15.

5. Trek de complete koppeling mef de steekassen 9. Neem de oliekeerring ó uit de asstomp, demon-

uit het voorashuis. feer de borgveer 7 en verwijder hel rollager 8.

ó. Demonteer de fuseepennen I met behulp van 10. De fuseedrager behoeft alleen bij vervanging te

de drukbouten. Houd de vulplaaties 2 per fusee- worden losgenomen van hef voorashuis.

CONTROLE

Controleer alle onderdelen op beschadigingen en worden vervangen.

slijfage-verschilnselen. Reparafie is niel mogelijk, zo- Gebruik altijd nieuwe oliekeerringen, afdichiríngen

dat beschadigde of versleien onderdelen moeten en O-ringen.



Werkpl aatsi nstructies

Fig. 2.

De voorwielaandrijving in onderdrelen getekend.

21 . Steekas (di{f.zijde)
22. Lagerstoel (4^)

23. Lagernaa lden

24, Afdichtring (a*)
25. Smeernippel (2^)

26, Meenemer
27. Bout (a")
28. Afdichtrins (a^)

29, Bout (2^)

30. Veerring
31. Steekasf lens

32, Pakkins
33. Steekas (wielzijde)
34. A{dichtrins (4^)

35. Kru isstuk (2^)

3ó. Lagerpen (2^)

37. Drukring (a")
38. Moer (2x)

39. Drukbout (2x)

t.

AANHAALSPANNINGEN

7,1 -7,8 mkg (52-56 ft.lbs)
6,6 -7,3 mkg (48 -52 ft.lbs)
4,3-4,7 mkg (31 -34 ft.lbs)

10 mkg (72 ft.lbs)
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IN ELKAAR ZETTEN

Monteer de kleine oliekeerring l5 en pers het

roll'ager 14 in de fuseedrage r 17. Breng de

sluitring | 3 en de borgvee r 12 aan. Monteer de

grote oliekeerring ll in de fuseedrager (fig.3).
Pers de cups van de fuseepenlagers ló in de

fuseedraqe r 17 (fig. 4).

Maak de pasvlakken van fuseedrager en voor-

ashuis goed schoon. Smeer de vlakken in met

vloeibare pakking alvorens de onderdelen op

elkaar te bevestigen.

VAN DE FUSEE

4. L"g de O-ringhouder 4 rondom de fuseepen | ;

de brede rand van de houder moet zich aan de

kant van het fuseependeksel bevinden.

5. Pers de lagerconussen op de fuseepennen.

ó. L"g de O-ring 3 in de groef van de fuseepen

en de O-ring 5 rondom de houd er 4.

7. Schuif de fuseeschaal over de fuseedrager.

B. L"g de bii de demontage bijeengehouden vul-

plaaties 2 op de fuseeschaal l0 en monteer de

fuseepennen door de bevestigingsmoeren met
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Aangedreven vooras, type 1ó35 vr c

12 13 1t 15 17

Fig. 3.

De lagering van de binnenste steekas in de fuseedrager.

11. Oliekeerring (groot) 15. Oliekeerring (klein)
12. Borgvee r 17. Fuseedrager
13. Sluitring 20. Smeernippel
14, Rollager 21 . Steekas

de voorgeschreven aanhaalspanning vasf te
zette n .

9. Pers het roll'ager B in de asstomp 9, breng de

borgveer 7 aan en monleer de oliekeerring 6

(f ig. 5).

Steek de compleet afgemonteerde koppeling in

het voorashuis. Let er op, de oliekeerringen in

de fuseedrager niet ie beschadigen door de

langsgroeven van de binnenste steekas.

Maa k de pasvla kken va n asstom p en f useeschaa I

goed schoon.

Sch uif de asstom p over de buitenste steekas.

Let er daarbij op, de oliekeerring in de asstomp

niet te beschadigen. Maak de asstomp aan de

fuseeschaa I vast.

Beweeg de asslomp heen en weer. De krachf,

welke aan het einde van de asstomp moet wor-

den uitgeoefend om deze in beweging te hou-

den (dus niet de aanzet-krach+) moet B à l0 kg

bedragen. Monteer zo nodig een dunner of
dikker vulplaatie. Houd de dikte der vulplaaties

zo mogelijk voor de bovenste en onderste fusee-

pen gelijk.

Doorsnede-teken ing

1. Fuseepen

2. Vu lplaatjes
3. O-ring (groot)
4. O-ringhouder

btL|eilEt
Fig. 4.

van de fuseepen-lagering.

5. O-rins (klein)

10. Fuseeschaal

16. Con, rollager
17. Fuseedrager

r0.

ll.

t2.

t3.

De lagering Yan

6. Oliekeerring
7 . Borgveer
B. Rollager

76
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Fig.5.

de buitenste steekas in de asstomp.

I. Asstomp
33, Steekas
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(DE-)MONTAGE VAN DE KOPPELING

l. Ha k de borglassen op de ka rfelmoeren 3 8 weg

en verwijder de moeren en bouten 29.

Pers de lagerpennen 3ó uit de kruisstukken 35 en

verwijder de beide steekassen 2l en 3 3.

Verwijder de bevestigingsbouten en moeren van

de lagerstoelen 22.

Neem de kruisstukken 35 met de lagerstoelen los

van de meeneme r 26.

5. Neem lagerstoel, afdichtring en kruisstuk van

elkaa r af .

ZeI de koppeling in elkaar in omgekeerde volgorde

als hierboven voor de demontage is aangegeven.

Monteer de afdichtring 34 met de holle zijde aan

de kant van de steekas. Na het vastzetten van de

ka rtel'moeren moeten deze worden geborgd door

enkele puntlassen aan te brengen tussen moer en

bouteinde.

2.

3.

4.
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